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Závěr  

Tradičně se druhové složení a diverzita rostlinných společenstev vysvětluje faktory 

prostředí a s tím souvisejícími vztahy mezi druhy ve společenstvu. Nejdůležitějšími 

abiotickými faktory jsou dostupnost živin, voda, pH a světlo (Austrheim et al., 1999; 

Hájkova and Hájek, 2003). Například místa s nejvyšší diverzitou se nacházejí na 

stanovištích s obsahem živin nižším, než je optimum (Janssens et al., 1998). Jako další 

příklad lze uvést stanoviště s nízkými koncentracemi vápníku, která jsou charakteristická 

velkým množstvím akumulované organické hmoty a s tím související nízkou druhovou 

diverzitou a biomasou cévnatých rostlin (Hájkova and Hájek, 2003). Avšak v rámci 

srovnání β – diverzity stanovišť tomu může být i naopak, s rostoucím obsahem organické 

hmoty a s vlhkostí roste i β – diverzita (Cousins and Eriksson, 2001; Harrison et al., 2006). 

Rozhodující je však samotný poměr živin (Vitousek and Farrington, 1997), například vyšší 

míra dusíku k uhlíku diverzitu snižuje (Allen et al., 1999). Mezi biotické faktory ovlivňující 

druhovou skladbu a bohatost trvalých travnatých porostů patří mezidruhová i 

vnitrodruhová kompetice o zdroje živin, světla a prostor (Begon et al., 1986), půdní biota 

(Knappova et al., 2017), schopnost šíření (Standish et al., 2007) a účast malých i velkých 

herbivorů (Correll et al., 2003). Vztah mezi diverzitou a vlastnostmi stanoviště může být i 

opačný. Přítomné druhové složení (dominantní a klíčové druhy, kolonizátoři, specialisté) a 

vztahy mezi druhy (kompetice, mutualismus) mohou určovat funkce ekosystému i 

abiotické faktory  (Hooper et al., 2005). 

Výrazným činitelem zasahujícím a měnícím jak abiotické, tak biotické faktory je člověk. 

Nejen současný, ale i historický dlouhotrvající lidský vliv pozměňuje druhové složení. 

Kulturní krajina střední Evropy je utvářena člověkem již několik tisíciletí. Jedním z nejvíce 

ovlivněných habitatů jsou travnaté plochy, poskytující obživu člověku i chovanému 

hospodářskému dobytku. V posledních desetiletích převládají dva trendy – dochází 

k intenzifikaci rostlinné i živočišné výroby a přesouvání center výroby do strategických 

oblastí, zároveň dochází k opouštění pozemků v nepříznivých oblastech (Lokoč and 

Lokočová, 2010; Miko and Hošek, 2009). Na opuštěných oblastech poté probíhají spontánní 

děje, řízené výše zmíněnými faktory, které jsou však silně pozměněny dlouhodobou 

činností člověka. Na polích dochází k sekundární sukcesi, která navrací do jednotvárné 

krajiny rozmanitější strukturu. Na lokalitách, které nebyly v minulosti dlouhodobě 

intenzivně využívány jako pole, ale jako pastva či k seči, dochází spíše k degradaci 
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přítomných společenstev. Druhová skladba zde byla ovlivněna dlouhodobým specifickým 

managementem a po jeho zániku dochází ke snižování druhové bohatosti (Austrheim et al., 

1999; Jongepierová, 2008; Jongepierová and Poková, 2006; Mariotte et al., 2013). 

Řada studií zabývajících se druhovou diverzitou na trvalých travnatých porostech se zajímá 

pouze o některé aspekty ovlivňující druhovou skladbu bez vzájemných souvislostí. 

Výsledná data vypovídají o aktuální skladbě vegetace, avšak mohou se objevit 

nesrovnalosti v případě výskytu rostlin, pro něž nejsou současné podmínky příznivé a 

naopak absencí rostlin, jejichž výskyt byl předpokládán. V těchto případech se jedná o tzv. 

extinction debt a limitaci šířením. Tyto děje jsou dobře pozorovatelné ve fragmentované 

krajině a potvrzují propojenost přítomné druhové bohatosti s historickou strukturou 

krajiny předtím, než došlo k fragmentaci a ke ztrátě původních habitatů (Eriksson et al., 

2002; Helm et al., 2006). Studie zabývající se stářím lokality v řádech desítek až sta let se 

soustředí zejména na pochody sekundární sukcese. Srovnávají druhové složení různých 

lokalit s dobou kontinuity více jak sto let. Z poznatků vyplývá, že lokality se svou bohatostí 

mohou původním loukám rovnat až po více než sto letech spontánní sukcese (např. 

Sojneková and Chytrý, 2015). Tyto práce však opomíjejí historii specifického 

obhospodařování lokality a zabývají se pouze samotným stářím lokality. Jen málo z nich ji 

bere v potaz a jejich výsledky se liší. Například dle Karlíka a Poschloda (2009) mají 

srovnávané lokality stejnou míru druhové diverzity, ale liší se složením druhů, což je 

zapříčiněno vlastnostmi stanoviště, ale také historií obhospodařování. Právě touto 

problematikou se budu zabývat ve své budoucí diplomové práci, která se zaměří na 

mechanismy vlivu kontinuálnosti lidského hospodaření na současnou druhovou diverzitu.  

Studie zkoumající souvislosti mezi historickým hospodařením a současnou druhovou 

diverzitou většinou prolínají současný výskyt druhu a archeologické nálezy daných lokalit. 

Probíhají především v severských zemích (Cousins and Eriksson, 2001; Eriksson, 1998; 

Partel et al., 2007), ale i v České republice (Hájková et al., 2011) a vznikají i studie 

zabývající se druhovou bohatostí lesních ekosystémů a její souvislostí s kontinuálním 

managementem v minulosti (Douda et al., 2017). Ze získaných dat a srovnání sledují 

korelaci mezi trváním a typem historického obhospodařování lokality a druhově bohatými 

společenstvy. Většinou s však spokojí s jednoduchým vysvětlením ovlivnění současných 

společenstev šířením druhů v krajině, či udržováním bezlesí pastvou. Pokud již výše 

zmíněné studie  (Eriksson, 1998; Hájková et al., 2011; Partel et al., 2007) popisují půdní 

reakce, obsah a přístupnost živin a další abiotické faktory, tak jen jako obecnou 
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charakteristiku stanoviště a dále se jimi nezabývají. Hraje tedy kontinuální 

obhospodařování po dobu několika staletí významnou roli v ovlivňování chemických a 

fyzikálních vlastností stanoviště? Studií zabývajících se abiotickými faktory a jejich úzkou 

souvislostí s kontinuálními ději v minulosti zapříčiněné lidskou činností je velmi málo, ale 

v současnosti přibývají. Např. Jongepierová et al., (2003) studovala současný vliv pastvy na 

biodiverzitu lučních porostů v Bílých Karpatech a došla k překvapivým závěrům. Výsledky 

ukázaly, že rozhodujícími faktory podílejícími se na diverzitě travobylinných společenstev 

je historie daného území a abiotický charakter stanoviště jako je nadmořská výška, 

kontinentalita a půdní reakce. Kontinentalita a nadmořská výška jsou člověkem 

neovlivnitelné, mohl však kontinuální management ovlivnit půdní reakci? Položené otázky 

by mohly být zodpovězeny v budoucí diplomové práci.  

Z dosavadních informacích lze však vyvodit, že mechanická činnost člověka, chov 

hospodářské zvěře a kosení luk pro vlastní potřebu či pro ustájený dobytek je jasným 

činitelem ovlivňující další podmínky na stanovišti v průběhu staletí (Conradi et al., 2017; 

Cousins and Eriksson, 2001). Přítomný lidský management zabránil zániku travnatých 

ploch lesní sukcesí (Hájková et al., 2011). Kontinuální pastva dobytka či kosení zamezily 

šíření dominantních a invazivních druhů a vytvořily podmínky pro růst náročných 

vzácných druhů (Jongepierová et al., 2003). Člověk také přímo i nepřímo podpořil šíření 

vzácných druhů v krajině i na dlouhé vzdálenosti (Partel et al., 2007). Dokonce nejen 

hospodaření, ale i lidové tradice a folklor pozitivně přispěly k zachování druhové diverzity 

(Eriksson, 1998). Opomíjení vlivu tradičního obhospodařování může vést až k selhání 

záchranných programů (např. Hülber et al., 2017). K úplnému porozumění druhové 

skladby na stanovišti a faktorů ji ovlivňující je nezbytné vyhodnocovat získané data 

v souvislosti s historickým kontextem krajiny. 

Studium kontinuálnosti historického managementu a související druhové skladby je 

důležité pro udržení dynamické krajiny, vhodné pro soužití člověka a ostatních organismů. 

Je nezbytné k naplánování účinného managementu šetrně udržujícího příznivé podmínky 

trvající na lokalitě několik staletí. Pomáhá také lépe rozumět roli člověka, jako pozitivního 

činitele při udržování vysoké druhové diverzity. Dosavadní záchranné programy se 

soustředí na umělé udržování stanovišť. Konají se dobrovolnické akce, např.: kosení luk 

v Bílých Karpatech (“ČSOP KOSENKA,” n. d.) nebo komplexní záchranné programy jako je 

Obnova druhově bohatých luk v Bílých Karpatech použitím travní směsi (Jongepierová and 

Poková, 2006). Studium kontinuálnosti historického managementu a související druhové 
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skladby by dále mohlo přispět ke zlepšení systému evropských dotací pro hospodaření na 

méně příznivých lokalitách. V současnosti je kladen důraz zejména na podporu malých 

lokálních podniků. Co nejdříve by však měla být vyzdvižena důležitost tradičních forem 

hospodaření pro rozmanitost krajiny a organismů v ní žijících. Tím by se člověk přímo a ve 

vlastním zájmu podílel na udržování bohaté a zdravé krajiny. Ze stavu a obrazu krajiny také 

dokážeme posoudit minulou hospodářskou situaci i sílu přírodních procesů. Z poznatků se 

můžeme poučit, předcházet tak mnoha nevratným ekologickým škodám a vytvářet 

podmínky pro udržitelný rozvoj, který je v dnešní době součástí všech mezinárodních i 

národních smluv a klíčový pro budoucí generace.  
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